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PRAKTISK VÄGLEDNING: ATT TRÄNA ARBETSMINNET 

För att genomföra en lyckad träning med Minneslek är noggranna förberedelser av avgörande 
betydelse. För att uppnå maximal effekt är det viktigt att hela träningsperioden genomförs och att 
den som tränar konstant försöker prestera sitt bästa. Under kapitlet träningsmaterial finns 
checklistor och scheman m.m. som du fritt får kopiera och använda och som är tänkt att vara ett 
stöd vid träning med Minneslek.  

Innan du börjar en träning är det en god idé att gå genom träningsmaterialet och se till att inga 
detaljer i planeringen har glömts bort. För att få en tydligare bild av hur träningsmaterialet praktiskt 
kan tillämpas kan du läsa fallbeskrivningarna i nästa kapitel.    

Vi rekommenderar att du som är vuxen och som själv ska träna tar stöd av någon som kan hjälpa till 
med förberedelser. Om detta inte är möjligt eller om du inte tycker det passar dig går det givetvis 
bra att träna på egen hand, dock ställer det då högre krav på planeringsförmåga, vilja och 
uthållighet.  

 

  HUR GÅR TRÄNINGEN TILL? 

Själva träningen består av ett antal datoriserade övningar. Svårighetsgraden på övningarna 
anpassas automatiskt efter individens prestation, så att kravet på arbetsminnet ständigt befinner 

sig på en optimal nivå.  Första gången någon tränar rekommenderar vi ett träningsprogram som 
innehåller 20 eller 25 träningstillfällen. Varje träningstillfälle tar mellan 15-40 minuter beroende på 
valt program, ålder och individuella faktorer som t.ex. reaktionstid och hur många objekt individen 
klarar av att minnas. Under varje träningsvecka bör man genomföra 4-5 träningstillfällen så att den 
totala längden på träningsperioden blir 5-7 veckor.  Om den som tränar har upplevt en positiv 

effekt av träning och vill genomföra ytterligare en träningsperiod är det fullt möjligt. Vi 
rekommenderar dock att den andra träningsperioden påbörjas tidigast 3 månader efter att den 
första träningsperioden är avslutad. 

 

TRÄNARE 

Tränarens viktigaste funktion är att hjälpa den som tränar att upprätthålla motivationen under hela 
träningen genom kontinuerligt stöd och feedback. Den som tränar kommer med stor sannolikhet 

att någon gång under träningen uttrycka att det är jobbigt att träna och visa tecken på bristande 
motivation.  Det finns olika sätt att hjälpa den som tränar att ta sig genom sådana svackor och att 
träna fastän det är jobbigt, men det finns inte någon allmän metod som fungerar för alla. Varje 

individ motiveras av olika saker och det är viktigt att du litar till dina egna pedagogiska kunskaper 
och använder dig av dina erfarenheter av att jobba med just den som du minnestränar med. 

Målsättningen är att den som tränar hela tiden anstränger sig maximalt och fortsätter träningen 
under hela perioden. Det är bäst om en och samma person kan vara ansvarig för träningen under 
hela perioden för att skapa kontinuitet, men också för att tränaren då kommer att få en god 
förståelse för vad som underlättar träningen för individen.   
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SKILLNADER MELLAN TRÄNING MED BARN OCH VUXNA 

Rollen som tränare skiljer sig vanligtvis om du tränar ett barn eller en vuxen. När ett barn 
arbetsminnestränar är det oftast lämpligt att du som tränare fysiskt sitter bredvid barnet och aktivt 
stöttar. Barnet behöver ofta ha sin tränare närvarande för att orka behålla fokus och koncentration. 
Som tränare åt ett barn kan man i rummet berömma för uthållighet och för att hon eller han 
försöker sitt bästa. Vidare är det så att barnet ofta vänjer sig vid de positiva förstärkningar som 
finns i programmet efter ett tag och då kan positiva verbala förstärkningar från dig som tränare 
vara avgörande för fortsatt motivation. I vilken utsträckning du behöver vara aktiv varierar från 
barn till barn och det är viktigt att vara lyhörd till de behov som just det barn du tränar med har. 
Detsamma gäller som tränare till en vuxen, din roll som tränare kan variera kraftigt beroende på 
behoven hos den du tränar med. Vissa vuxna behöver ha tränaren bredvid sig för att kunna 
prestera sitt bästa medan andra klarar av att träna på egen hand. Oavsett hur stödet under själva 
träningen ser ut är det alltid bra att som tränare hjälpa till med förberedelser och utvärdering, samt 
kontinuerlig uppföljning för att stämma av hur träningen går.   
 

LOKAL  

Ibland finns det inte särskilt mycket att välja på när en lokal för minnesträning ska väljas. Som med 
allt annat får man vara realistisk och använda det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Det 
kanske viktigaste att tänka på när man väljer ett rum att träna i är att det är tyst. Gärna ett avskilt 
rum dit ingen kommer oanmäld. Om det händer att någon rycker i dörren under träningen eller att 
det ofta knackar på dörren blir detta snabbt ett irritationsmoment och något som kommer göra att 

den som tränar tappar koncentrationen. En del av den tid som kunde ägnas åt träning kommer då 
att bli bortkastad. Ett bra tips är att sätta en lapp på dörren t.ex. ”Minnesträning pågår, stör ej!”. 
Vidare är det bra med ett så avskalat rum som möjligt. Ju färre visuella distraktorer desto lättare är 
det att fokusera. Om träning sker i hemmet kan det alltså vara en god idé att rensa och plocka i 
ordning i rummet innan träningen börjar. Om det är möjligt bör man av samma anledning alltid vara 

i samma rum. Detta skapar en trygg miljö där antalet nya intryck begränsas och fokus helt kan 
läggas på träningen.  

 

FÖR  ATT L ÄTTA RE K UN N A KON CE NTRERA  S I G  P Å TR Ä NI NGE N K A N DET VAR A BR A ATT TA  BORT  

DISTR AHERA N DE PRYLA R.   
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REGELBUNDENHET  

Regelbundenhet är ett ledord som bör genomsyra hela träningen. Helst ska träningen äga rum 
samma tid, i samma lokal, med samma tränare.  

Koncentrationsförmågan kan variera från dag till dag, men också beroende på vilken tidpunkt på 
dagen det är. Precis innan lunch när blodsockerhalten är låg, eller direkt efter lunch när 

matsmältningen är i full gång är tidpunkter då man helst bör undvika minnesträning om det är 
möjligt. Detsamma gäller på eftermiddagen när en skoldag/arbetsdag närmar sig sitt slut. Det som 
är bäst för de flesta är att träna på morgonen, t. ex om det gäller barn att träna en stund efter att 
man har börjat skolan. Det är dock viktigt att komma ihåg att alltid anpassa tiden efter vad som 
fungerar bäst för just den du ska träna med. Att alltid träna samma tid innebär att den som tränar 
ges liknande förutsättningar vid de olika träningstillfällena. Risken med oregelbunden träning är att 

den som tränar vissa dagar presterar när grundförmågan är på topp och andra när den är i botten 
vilket kan påverka hur det känns att träna. Om man på måndagen har tränat vid en tidpunkt då 
hjärnan hänger med och sedan sätter sig på tisdagen efter idrott och lunch är risken att träningen 
inte känns så rolig och att det är svårt att göra sitt bästa. Det är en stor fördel att träna när 
individen känner sig pigg och alert för att skapa en positiv atmosfär kring träningen.  

Tränaren har en viktig roll i en lyckad arbetsminnesträning och genom att alltid ha samma tränare 
är det lättare att hålla koll på utvecklingen hos den som tränar. Som tränare lär du dig vilken typ av 
feedback som fungerar bäst och när individen behöver mest stöd.  

 

MOTIVATION 

Motivation är centralt för att minnesträningen ska få en så god effekt som möjligt. Ett centralt syfte 
med denna bok är att ge dig som tränare relevant information om arbetsminnet. Vi hoppas att det 

kan bidra till att skapa en god motivation hos dig som tränare. Det är också viktigt att förmedla 
information till den som ska träna och till viktiga personer i omgivningen, så att träningen känns 
meningsfull. Om alla inblandade är motiverade kommer detta att bidra till en bättre atmosfär kring 
träningen och öka sannolikheten att träningen kommer att genomföras på ett bra sätt. 

 

PRAKTISKA TIPS  

På följande sidor ges praktiska tips på hur träningen med Minneslek kan underlättas. Först kommer 

ett avsnitt för dig som ska träna ett barn i skolan, sedan kommer ett avsnitt för dig som ska vara 
tränare åt en vuxen och slutligen kommer ett avsnitt för dig som ska träna på egen hand. 

 

 

 

 


